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I czyt.: Iz 7, 10-14 Psalm: 24, 1b-4b.5-6

II czyt.: Rz 1, 1-7 Ewangelia: Mt 1, 18-24

IV NIEDZIELA ADWENTU

Jubileuszowa Pasterka
Kochani Parafianie! 

W tym roku mija dokładnie 65 lat od chwili, gdy w wigilijną noc tuż 
przed pasterką biskup Herbert Bednorz poświęcił nasz kościół. 

Nieraz na łamach naszej gazetki przypominaliśmy niezwykle trudne oko-
liczności tego wydarzenia. Było biednie, jak w Betlejem. Kościół w stanie 
surowym, bez tynków, bez ogrzewania, bez oświetlenia, ołtarz i wyposa-
żenie prezbiterium było prowizoryczne. Tej pamiętnej nocy panował po-
tężny mróz, w czasie pasterki zabrakło prądu. Mimo tych wszystkich nie-
dogodności nie zabrakło gorących serc ludzi szczęśliwych, że mają swój 
kościół i Jezusa, który narodził się kiedyś w Betlejem, a teraz przychodzi 
na ołtarzu w brynowskiej świątyni. Nasza Pasterka będzie w tym roku 
także dziękczynieniem za dar naszego kościoła i dar rodziny parafialnej. 
Przed nami ostatnie dni Adwentu, czeka nas sporo przedświątecznej krzą-
taniny. Nie zapomnijmy o tym, co najważniejsze – o przygotowaniu ser-

ca, o świątecznej spowiedzi,  
o pojednaniu z tymi, z któ-
rymi jesteśmy w konflikcie. 
Bóg idzie nam na spotkanie. 
On jest sensem tych Świąt, 
kościoła i naszego życia. Bez 
Niego jest największa bieda. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
Wasz proboszcz

Pierwszy Żłóbek w naszym kościele (fot. arch. Cecylii Czakańskiej)
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Przyjmij do siebie 

1.Ewangelista Łukasz skupia się na osobie Maryi. Natomiast Mateusz opisuje 
„zwiastowanie”, które przeżył św. Józef. Pan Bóg nieźle namieszał w jego życiu. 

Maryja zaszła w ciążę, zanim zamieszkali razem. Co mógł myśleć Józef? Czy Maryja 
wyjaśniła mu pochodzenie Dziecka? Jeśli tak, to czy Józef uwierzył? Może czuł się 
niegodny bycia tak blisko Osoby obdarzonej przez Boga tak niezwykłą łaską? A może 
Maryja zachowała milczenie i Józef był skazany na domysły? Pewne jest to, że musiał 
stoczyć potężną walkę duchową i postanowił dyskretnie wyplątać się z sytuacji, która 
go przerosła. Bywają sytuacje, w których nie jest łatwo znaleźć właściwe rozwiązanie. 
Nieraz widać tylko ciemność, a decyzję trzeba podjąć. Iluż małżonków nachodzą myśli, 
aby odejść? Ilu kapłanów? Ucieczka wydaje się w subiektywnej ocenie jedynym sen-
sownym rozwiązaniem. Takie chwile są próbą zaufania Bogu. Każdy z nas ma swoje 
„noce ciemne”. 

2. „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki”. 
Taka jest odpowiedź Boga na rozterki Józefa. Może po to właśnie przydarzają 

się te chwile ciemności, aby oczyścić człowieka z pychy, z poczucia panowania nad 
sytuacją, nad swoim życiem. Aby zrozumiał, że światło może przyjść tylko z nieba. 
W chwilach kryzysu zostajemy pozbawieni wszelkich podpórek. Zostaje tylko Bóg. Nie 
bój się – mówi Bóg do Józefa i do Maryi. Oddaj mi swój lęk – mówi każdemu z nas. 
Boimy się, czy damy radę, czy sprostamy wyzwaniu, czy nie przegramy. Boimy się 
także całkiem zwyczajnie, np. tego, czy święta będą udane. Czy, nie daj Boże, ktoś 
się upije, bliscy pokłócą się o politykę albo dzieci wetkną nosy w tablety i zamkną się 
w wirtualnym świecie. Józef ma przyjąć do siebie Maryję, swą małżonkę. A Ona nosi 
pod sercem Jezusa. Więc przyjmując Ją, Józef przygarnia także Jej Syna, czyli Boga. 
Pomyślmy. To rewelacyjna myśl: w święta mamy przyjąć do siebie: żonę, męża, syna, 
córkę, matkę, ojca, sąsiada, teściową itd. Święta służą odnowieniu więzi. Kiedy so-
bie przebaczamy lub kiedy potwierdzamy miłość, wtedy przyjmujemy do siebie także 
Jezusa. Mówić „tak” człowiekowi, który – jak mawiał św. Jan Paweł II – jest mi dany 
i zadany, oznacza mówić „tak” samemu Bogu.

3. „A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie”. Wszystko w ży-
ciu jest po coś. Choć nie widać tego od razu. Słowo Boże wypełnia się także 

w naszym życiu. Nie da się zaobserwować, jak rośnie drzewo, jak dojrzewa dziecko. 
Widać to dopiero z dystansu. Słowo Boże ma charakter obietnicy, która wypełnia się 
i wciąż jest otwarta na kolejne spełnienia. Aż po kres historii. Józef nieprzypadkowo 
jest patronem życia kontemplacyjnego. Modlitwa ma w sobie coś z oczekiwania, jest 
wołaniem pustego serca, które chce być napełnione. Jest tęsknotą za obecnością, za 
spotkaniem z Emmanuelem. Jest czekaniem na Jego słowo. 

4. „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański”. Samo czekanie nie wystarczy. 
Józef nieprzypadkowo jest też patronem robotników. Słowo Boga trzeba wpro-

wadzać w życie, w czyn. Modlić się i działać. Zaczynając od rzeczy najprostszych. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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5 grudnia br. – po ciężkiej chorobie nowotworowej – odeszła do 
wieczności w wieku 66 lat śp. Elżbieta Koba, nasza była para-

fianka, która prawie 12 lat (od września 2006 do lipca 2018) peł-
niła posługę gospodyni na brynowskim probostwie w okresie, gdy 
proboszczem był ks. Jarosław Paszkot. Gdy w 2018 roku ks. Jaro-
sław został na mocy dekretu arcybiskupa proboszczem parafii pw. 
św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni – dzielnicy Rybnika – posta-
nowiła nadal prowadzić mu gospodarstwo domowe. Szybko za-
aklimatyzowała się w nowym środowisku i cieszyła się, że nadal 
może służyć księżom związanym z Ruchem Focolari. W Brynowie 
zostawiła wiele miłych wspomnień, a w sercach parafian i księży, 
którzy w tym czasie byli u nas wikariuszami bądź rezydentami, 
wdzięczność. Pogrzeb śp. Elżbiety Koby odbył się w Ligockiej 
Kuźni 8 grudnia br. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  
i był jednym wielkim dziękczynieniem za dar jej życia. Pochowa-
na została w rodzinnym grobie na cmentarzu w Starych Panewnikach. Wcześniej pochowani 
byli tam jej śp. mąż Zbigniew, córka Monika i syn Kazik.

W czasie mszy świętej pogrzebowej głównym celebransem był ks. proboszcz Jarosław Pasz-
kot, ale także tę dziękczynną ofiarę sprawowali: ks. Eugeniusz Krasoń, ks. Krzysztof Lala, ks. 
Eugeniusz Kurpas, ks. Grzegorz Stencel, ks. Tomasz Sakwerda, ks. Łukasz Walaszek, ks. Broni-
sław Matysek, ks. Stanisław Gańczorz, ks. Waldemar Klose, ks. Jan Joszko i ks. Adam Luchow-
ski. Homilię pogrzebową wygłosił ks. proboszcz Jarosław Paszkot, który udostępnił mi jej treść 
i pozwolił na wykorzystanie w niniejszej gazetce. Ze względu na małą objętość naszej gazetki 
cytujemy tylko niektóre fragmenty homilii:

„Zacznę trochę nietypowo, ponieważ chcę nawiązać do I czytania, fragmentu z I Listu św. 
Jana, które przed chwilą przeczytała p. Paulina, a zwłaszcza słów: „My wiemy, że przeszliśmy 
ze śmierci do życia, bo miłujemy braci” … i pod koniec: „Po tym poznaliśmy miłość, że Chrystus 
oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci”. Od samego początku pani Ela 
bardzo polubiła p. Paulinę i jej męża, wiele się za nich modliła, a do Pauliny miała szczególną 
słabość. Dopiero wczoraj wieczorem wybrałem i posłałem Paulinie tekst I czytania, a ona mi 
napisała m. innymi takie zdanie: „Chyba nie można było wybrać niczego bardziej pasującego 
- Miłość to drugie imię p. Eli”.  Nie sposób wypowiedzieć słowami wdzięczności jaką mam  
w sercu dla pani Eli… Dlatego sprawuję, sprawujemy Eucharystię, tzn. dziękczynną ofiarę w jej 
intencji razem z moimi braćmi kapłanami, którym jestem za tę ich obecność i posługę ogromnie 
wdzięczny! O jej relacji do nas, kapłanów, postaram się też co nieco powiedzieć później.

Pani Ela urodziła się 23.09.1956 r. w Gdoli, niedaleko Chełmu Lubelskiego. Dzieciństwo  
i młodość były niestety dla niej ciężkie, a nawet bardzo trudne. Pan Jezus ukrzyżowany zawsze 
był blisko niej. Wspominała mi kiedyś o tym, jak życie w okresie dzieciństwa i młodości nie 
szczędziło jej bardzo ciężkiej pracy. Jako młoda kobieta poślubiła swego męża Zbigniewa i dość 
szybko przeprowadzili się na Śląsk opolski. Tam przeżyła dramatyczną, przedwczesną śmierć 
dwójki swoich pierwszych dzieci: Moniki i Kazia, które zmarły przed porodem. To jedne z naj-
większych cierpień jakie człowiek może w ogóle doświadczyć i przeżyć tu na ziemi: matka, która 
chowa swoje martwe dzieci… Była zatem nie tylko blisko Jezusa ukrzyżowanego, ale też jakby 
podwójnie bardzo blisko Matki Bożej Bolesnej. Jeden z księży, który ją poznał, a nie może być  
teraz tutaj z nami z racji obowiązków, napisał mi: „Mieć pogrzeb w tak wielkie święto maryjne, to 

Pani Elu, dziękujemy!

Elżbieta Koba – ciepła i serdeczna – 
taką ją zapamiętajmy! 
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wielka łaska i niezwykły znak! Ofiaro-
wała się przecież Jezusowi, służąc Ko-
ściołowi, jak Maryja... Czyli, wszystko 
się zgadza! Jarku, niech Maryja pocie-
sza całą jej rodzinę i Ciebie! Ja głoszę 
teraz rekolekcje na Podlasiu, dlatego nie 
mogę być z Wami, ale duchowo będę! 
Odprawię też za Elę Mszę świętą”.

Dopiero trzecie dziecko, córka Ewe-
lina przyszło szczęśliwie na świat. To 

na nią przelała swoją matczyną miłość, a Ewelinka stała się dla niej wielkim, wspaniałym darem 
od Boga i szczególną radością. Ciężko pracowała zawodowo w przedszkolu, a później w szpitalu 
w Katowicach Ochojcu. Lubiła nowe wyzwania, a cechą charakterystyczną była jej umiejętność 
budowania ciepłych i serdecznych relacji także w pracy. Organizowała tam np. spotkania wigi-
lijne, przygotowując różne słodkości. W tym czasie z mężem i Ewelinką mieszkali już w Katowi-
cach Brynowie na osiedlu Orkana, które należało do parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi. 
Od 1991 r. proboszczem został tam ks. Eugeniusz Krasoń, a ja wtedy przyszedłem tam jako 
wikariusz. Rok później ks. Krzysztof Lala. Wszyscy jesteśmy tu obecni, są tu także inni księża 
związani z Ruchem Focolari. (…) Przez parafię na Brynowie przewinęło się w ciągu tych lat wielu 
księży, którzy żyli razem w duchu miłości wzajemnej. To zaowocowało wieloma pięknymi dzie-
łami, akcjami, także nowymi powołaniami. Ten duch jedności i miłości wzajemnej promieniował 
na całą parafię. W tym kontekście rozwijała się wiara i życie religijne pani Eli i jej bliskich. Córka 
Ewelinka poznała niektórych z nas jako jej katechetów. Pewnym delikatnym, ale niezwykle istot-
nym, znaczącym i bardzo mocnym faktem w życiu rodzinnym i mówiącym wiele o tym, kim była 
Elżbieta, była choroba alkoholowa męża. Pani Ela swoją wytrwałością, delikatnością, ale też sta-
nowczością oraz mocą miłości i modlitwy wywalczyła po latach u Boga tę łaskę, że mąż przestał 
całkowicie pić, rodzina została ocalona, a dla wnuków dziadek przez długie lata był ważniejszy  
i bardziej ukochany nawet niż Babcia. Pani Ela walczyła o męża, ale robiła to w szczególny spo-
sób dla córki. To zaowocowało niezwykle piękną i głęboką relacją pomiędzy nimi: Pisała do mnie 
Ewelina: „Chciałabym, aby Ksiądz powiedział, że bardzo będzie mi brakować mamy jako mojej 
przyjaciółki i powierniczki, naszych długich rozmów o zwykłych codziennych sprawach i tych 
głębokich oraz wspierających”. Wracając do Brynowa: jako wikariusz pracowałem tam w latach 
1991-93. Ks. Abp Damian w 2005 roku skierował mnie ponownie jako wikariusza do tej samej 
parafii, a rok później w 2006, gdy ks. Eugeniusz Krasoń zakończył budowę domu formacyjnego 
dla księży i kleryków imienia św. Jana Pawła II w Trzciance, miasteczku Ruchu Focolari i tam 
się przeniósł, na jego miejsce mianował mnie proboszczem w Brynowie. Zaledwie po niecałych 
2 miesiącach jedna z 2 pań pracujących na probostwie nagle zrezygnowała. I wtedy – Opatrz-
nościowo – pojawiła się p. Ela, która wraz mężem krótko przed tym wyprowadzili się z Bryno-
wa do Bytomia. Córka już wtedy wyszła za mąż.  Co drugi tydzień, codziennie ponad godzinę 
jechała tramwajem z Bytomia do Brynowa i taką samą ilość czasu z powrotem. Swoją pracę 
na brynowskim probostwie p. Ela podjęła w dniu swoich 50. urodzin, o czym dowiedziałem 
się dużo później. Księża z Ruchu Focolari od 1991 w każdy 3 wtorek miesiąca spotykali się na 
brynowskim probostwie. Tak było aż do 2018 roku (27 lat). Te spotkania rozpoczynały się kawą, 
potem była część formacyjna, a kończyły się obiadem. Pani Ela i p. Ania od 2006 roku miały swój 
ogromny wkład w to, że księża bardzo chętnie w tych spotkaniach uczestniczyli. Po otrzymaniu 
dekretu proboszcza w Ligockiej Kuźni, gdy podczas przeprowadzki w piątek 27 lipca 2018 roku 
weszliśmy na probostwo i pani Ela po raz pierwszy zobaczyła dużą jadalnię, od razu powiedziała:  
tu będą dalej odbywać się spotkania wtorkowe. I tak faktycznie było, z małą przerwą podczas 

Szczęśliwa Elżbieta Koba wśród swoich najbliższych - córki Eweliny, zięcia Artura 
oraz wnuków Dawida i Karola – 21.08.2022 (fot. x. Jarosław Paszkot)
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pandemii. Jeszcze we wrześniu i październiku tego roku, mimo 
swej śmiertelnej i postępującej choroby, to ona mnie mobilizowa-
ła, żeby zrobić te spotkania, które dzięki temu się odbyły, bo ja nie 
śmiałem jej tego zaproponować w kontekście postępującej, wręcz 
zaawansowanej choroby. Jeden z księży regularnie uczestniczących 
w tym spotkaniach wczoraj mi powiedział: „Ona była aniołem…”,  
a inny dodał: „Pani Ela potrafiła tworzyć atmosferę domu, rodziny.  
W jej obecności każdy czuł się dobrze, jak u siebie. Zawsze otwar-
ta na drugiego, pogodna, zasłuchana. Z jej osoby emanował pokój. 
Traktowała nas, księży, jak dobra matka. Sama pytała: kiedy będzie 
następne spotkanie księży? Wiedząc, że jest ciężko chora dużo się 
modliła o uzdrowienie, ale równocześnie była gotowa przyjąć każdą, 
nawet najtrudniejszą wolę Bożą”.

Była niezwykle uczynna. Kiedy ktoś ją o coś prosił, nigdy nic 
nie było dla niej trudne. Emanowała raczej radość, że może kolej-
ną i kolejną rzecz znowu zrobić. Prawdziwa dzielna, mężna kobie-
ta, stawiająca odważnie czoła wszelkim przeciwnościom jako wyzwaniom, ale równocześnie 
wrażliwa, także na piękno kwiatów. Otwarta na ludzi, potrafiąca się posługiwać sprawnie In-
ternetem. Kolega, który znał ją dobrze od lat, napisał mi po jej śmierci: „Kobieta z sercem na 
dłoni.” A inny po śmierci pani Eli powiedział, niezwykle zwięźle, ujmując meritum w zaledwie 
dwóch słowach: „Amen. Alleluja…” Amen jak Maryja. Alleluja jak Zmartwychwstały. Potrafi-
ła równocześnie być Martą i Marią. Nie narzucała się, umiała słuchać, pytała. Była wpatrzona  
i zasłuchana w Jezusa i Maryję. Karmiła się Słowem Bożym i Eucharystią. Ta jej gościnność była 
połączona z pokorą. Ona sama na probostwie tworzyła atmosferę Betanii, domu, do którego 
chętnie przychodził Jezus. Z wielkim oddaniem opiekowała się aż do śmierci moją ponad 90-let-
nią mamą i dbała o nią jak o swoją własną. Wtedy poczułem, że jest dla mnie jak siostra, a dla 
mamy jak córka. Św. Wawrzyniec - męczennik, patronuje naszej parafii, która zbudowana jest 
na męczeńskiej śmierci naszego pierwszego proboszcza, śp. ks. Henryka Kusia. On oddał bez 
reszty swoje życie Bogu przez całopalną ofiarę. Teraz mamy także pierwszą farską gospodynię, 
która oddała Panu Bogu i nam przez całkowity dar z siebie ostatnie lata swojego życia. Jest 
ziarnem, które wpadłszy w ziemię obumarło, by wydać plon obfity”. 

Tyle ks. proboszcz Jarosław Paszkot. Ja ze swej strony dodam, że rozmawiałam z wielo-
ma osobami, które podkreślały, że p. Ela była wzorem pobożności, pracowitości, życzliwości  
i gościnności. Nie potrafiła się jedynie oszczędzać i odpoczywać, a przecież miała za sobą dwa 
zawały serca. Była dobrym, ciepłym człowiekiem bardzo wrażliwym na ludzką biedę i śpieszyła 
z pomocą potrzebującym. Lubiła robić niespodzianki od serca, nie oczekując niczego w zamian. 
Po śmierci śp. Marii Paszkot przygotowywałam gazetkę o niej i poprosiłam m. in. p. Elę o wspo-
mnienie. Napisała mi krótko, ale z miłością, mam tego smsa do dzisiaj: „Ostatnie dni życia mamy 
były dla mnie pięknymi rekolekcjami. Zadowolona, uśmiechnięta i pogodzona odeszła do Pana. 
Kocham Cię, Mamo!” I może w tym tkwi tajemnica, że p. Ela tak dzielnie i z pokorą znosiła swą 
ciężką chorobę do końca. Pani Elu, dziękujemy! Niech Pan będzie dla Ciebie wieczną nagrodą, 
niech da Ci wieczny odpoczynek po trudnym i zaledwie 66-letnim, ale jakże pięknym życiu dla 
innych! 30 grudnia br. o godz. 8.00 w naszym kościele zostanie odprawiona w Twojej intencji 
Msza święta.

Krystyna Kajdan
P.S. 
Pełny tekst homilii pogrzebowej w wersji audio i video można znaleźć na stronie interneto-
wej: www.wawrzyniec.com

Pani Maria Paszkot i p. Ela Koba składają 
sobie życzenia podczas wigilii na probo-
stwie w Ligockiej Kuźni. Teraz są znów 

razem... (fot. arch. x. J.P.)
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Og³oszenia duszpasterskie
IV  NIEDZIELA ADWENTU

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(18 grudnia 2022 r.)

1. Roraty odprawiamy od poniedziałku do 
piątku o 18.00. Zapraszamy dorosłych 
i dzieci. 

2. Spowiedź przedświąteczna: od ponie-
działku do piątku od 7.30 do 8.00 
oraz od 17.00 do 18.00. W wigilię 
spowiadamy od 7.00 do 8.00, od 9.00 
do 11.00 oraz od 13.00 do 15.00. 

3. W sobotę – wigilię - Msza św. poranna 
będzie o 8.00, natomiast nie będzie 
Mszy św. wieczornej. Zachęcamy do 
zachowania tradycyjnej wstrzemięźli-
wości od pokarmów mięsnych, choć 
nie jest to obowiązkowe. W wieczór 
wigilijny odczytajmy tekst Ewangelii 
o Bożym Narodzeniu, pomódlmy się 
za samotnych, chorych i nawzajem za 
siebie. Kultywujmy tradycję wspólnego 
kolędowania. 

4. W niedzielę uroczystość Narodzenia 
Pańskiego. Rozpoczniemy ją uroczystą 
Pasterką, którą odprawimy zgodnie  
z tradycją o północy w wigilijną noc.  
W tym roku mija 65 lat od poświęcenia 
naszego kościoła w wigilię 1957 roku. 

W ostatnią niedzielę Adwentu 
słyszymy w Ewangelii o roz-

terkach św. Józefa oraz o Jego 
zaufaniu, które okazał Bogu. Niech 
przykład św. Józefa pomoże nam  
w otwarciu się na obecność Jezusa 
w naszym życiu. Módlmy się dziś 
o dar dobrego, czyli pobożnego 
przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.  

Kolekta przeznaczona jest dziś na 
pokrycie kosztów ogrzewania ko-
ścioła. Dziękujemy za każdą ofiarę. 

5. Zapraszamy parafian do udziału w kon-
kursie kolęd i pastorałek pt. „Śpiewamy 
Jezusowi i Maryi”. Konkurs odbędzie 
się tylko online w trzech kategoriach 
wiekowych: 1) od 1 do 9 roku życia; 2) 
od 10 do 16 roku życia; 3) od 17 roku 
życia lub rodzinnie. Na e-maila para-
fialnego (brynow.jm@katowicka.pl) do 
1 stycznia 2023 r. należy przesłać link 
do filmu zamieszczonego we własnej 
chmurze z wykonanym utworem oraz 
wypełnione formularze. Regulamin i ko-
nieczne formularze konkursu znajdują 
się na stronie naszej parafii.

6. Dzisiaj ostatnia przed świętami kolęda. 
Pierwsza trasa – ul. Brynowska 43, dru-
ga – ul. Brynowska 57a.  Rozpoczyna-
my o 14.00. Odwiedziny duszpasterskie 
będziemy kontynuować od wtorku po 
świętach. 

7. W zakrystii są kartki świąteczne, opłatki 
i świece Caritas na stół wigilijny. 

8. Koncert „Betlejem w Spodku” odbędzie 
się w czwartek 29 grudnia br. o 19.00. 
Bilety można nabyć przez Internet pod 
linkiem: www.betlejemwpolsce.pl.  
W naszym kościele koncert kolędowy 
Magdy Anioł odbędzie się 6 stycznia  
o 19.00. Już dziś zapraszamy. 

9. W tym tygodniu modlimy się za miesz-
kańców ulicy Dzięciołów.

10. W Gościu Niedzielnym znajdziemy 
dodatek – „Modlitwę przed wieczerzą 
wigilijną”. Jest także nowy numer Ma-
łego Gościa Niedzielnego. Cena Małego 
Gościa wzrosła do 7 zł. 

11. Na ten ostatni tydzień Adwentu życzymy 
dużo spokoju i dobrego przygotowania 
do Świąt.
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Porz¹dek nabo¿eñstw
18 do 25 grudnia 2022 r.

4. NIEDZIELA 
ADWENTU  18.12
7.30 Za ++ Władysława, Annę, córki 

z mężami oraz syna – o radość 
życia wiecznego

9.00 Za ++ Janinę i Tadeusza Gąsior 
oraz za ++ z rodzin Gąsior  
i Kłysińskich – o radość życia 
wiecznego

10.30  Za ++ rodziców i dziadków Kla-
rę i Franciszka oraz za ++  
z rodziny – o dar życia wieczne-
go

12.00 1 int. Za + ojca Emanuela Ro-
mańczyka (rocznica urodzin) 
oraz + teścia Gerarda Bekierz 
– o radość życia wiecznego

 2 int. Dziękczynna z okazji 50. 
rocznicy ślubu Karola i Ewy oraz 
rocznicy urodzin, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo Boże 
i zdrowie

18.00 Dziękczynna w intencji Krzysz-
tofa z okazji 40. rocznicy uro-
dzin, z prośbą o błogosławień-
stwo Boże i zdrowie

PONIEDZIAŁEK  19.12 
8.00 Za ++ Hildegardę Rorzer oraz 

Annę Lieber – o radość życia 
wiecznego

18.00 Za ++ Marię i Wiktora, Wilhel-
ma, Emmę i Henryka Sadow-
skich – o dar życia wiecznego

WTOREK  20.12 
8.00 Dziękczynna w intencji Urszuli 

Odyga z okazji 80. rocznicy 
urodzin, z podziękowaniem 
Opatrzności Bożej za otrzyma-
ne łaski oraz prośbą o dalszą 
opiekę

18.00 Za + Lidię Malczewską oraz za 
+ Andrzeja Brzozowskiego –  
o radość życia wiecznego

ŚRODA  21.12 
8.00 W intencji Jadwigi, Pauliny  

i Magdaleny, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

18.00 Za ++ Emilię, Stanisława i Mał-
gorzatę Matuszek – o radość 
życia wiecznego

W tygodniu od 18 do 24 grudnia 2022 roku modlimy 
się za mieszkańców ulicy DZIĘCIOŁÓW. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, osamot-
nionych i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy 
kiedyś mieszkali przy tej ulicy. 

Niech nasza modlitwa – w tym adwentowym czasie 
– będzie dla nich umocnieniem oraz źródłem obfitych 
Bożych łask.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



CZWARTEK  22.12 
8.00 Za ++ Józefę i Władysława 

Wróbel oraz ++ rodziców z obu 
stron – o dar życia wiecznego

18.00 Za + Henryka Morawiec (1. 
rocznica śmierci) oraz za ++ 
rodziców Marię i Konrada –  
o radość życia wiecznego

PIĄTEK  23.12 
8.00 Za + męża Marka Gierlotkę, za 

rodziców Adelę i Henryka Pysz-
ny oraz za teściów Wandę  
i Karola Gierlotków – o radość 
życia wiecznego

18.00 Za + Adama Sikocińskiego  
z okazji imienin oraz za jego  
++ rodziców – o dar nieba

SOBOTA  24.12 
8.00 1 int. Za + męża Władysława, 

++ rodziców z obu stron oraz 
++ z rodzin Świerczek, Kacała 
i Kopacz – o radość życia wiecz-
nego

 2 int. Za + Joannę Dytry (10. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

 3 int. Wolna intencja
24.00 Pasterka – w intencji parafian

NIEDZIELA  25.12 
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
7.30 W intencji Henryka z okazji 

rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski oraz  
z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i zdrowie, także dla całej 
rodziny

9.00 Za + Władysława Biesa (1. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego (od syna i có-
rek z rodzinami)

10.30  Za + Emilię Grucę (1. rocznica 
śmierci) – o dar życia wieczne-
go (od syna Zbigniewa, synowej 
Danuty oraz wnuków Joanny  
i Jarosława z Paulinką)

12.00 W intencji Aleksandry Misiąg  
z okazji 80. rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za dar życia 
i rodzinę oraz z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, zdro-
wie i pokój serca, także dla 
całej rodziny

18.00 Za + Stanisława Krajewskiego 
(rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

Tygodnik wydawany przez Parafię pw. Najśw. Imion Jezusa i Maryi. 
Adres dla korespondencji: 40 -551 Katowice, ul. Przyklinga 12, tel. 32 251 86 60. 

Strona internetowa: www.parafiabrynow.pl email: brynow.jm@katowicka.pl
Redaguje kolegium.

Nr konta bankowego: ING BANK ŚLĄSKI – 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135

KANCELARIA PARAFIALNA czynna: 
• w poniedziałek i środę od 17.00 do 18.00,
• we wtorek od 8.45 do 10.00,
• w czwartek od 18.45 do 20.00,
• w piątek od 8.45 do 10.00.

W sprawach pilnych dotyczących np. pogrzebu, wezwania do chorego proszę 
dzwonić na probostwo, tel. nr 32 2518 660. 

Kancelaria usytuowana jest w budynku probostwa przy ulicy Przyklinga 12.


